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ՀՏԴ 004.94     

BIM BIM BIM BIM մոդելավորման արդյունավետությունը ժամանակակից մոդելավորման արդյունավետությունը ժամանակակից մոդելավորման արդյունավետությունը ժամանակակից մոդելավորման արդյունավետությունը ժամանակակից 
շինարարական նախագծման ոլորտումշինարարական նախագծման ոլորտումշինարարական նախագծման ոլորտումշինարարական նախագծման ոլորտում    

Հարությունյան Յուրիկ Հարությունյան Յուրիկ Հարությունյան Յուրիկ Հարությունյան Յուրիկ     
ԳյԳյԳյԳյուրջինյան Աշոտ ուրջինյան Աշոտ ուրջինյան Աշոտ ուրջինյան Աշոտ  

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. BIM, մրցակցություն, մրցակցային դիրքեր, 
նորարարություն, BIM-տեխնոլոգիաներ, մոդելավորում    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Դիտարկվում է Քաղացիական և արդյունաբերական շինարարու-

թյան ոլորտում BIM մոդելավորումը՝ որպես տեխնոլոգիա։ Հայաստանում 
BIM տեխնոլոգիայի ներդրումը թույլ է տալիս լուծել մի շարք խնդիրներ, 
զգալիորեն կրճատվում է նախագծման տևողությունը, բարձրանում է 
պատրաստի շենքի շահագործման արդյունավետությունը, կրճատվում է 
շենքի հետագա վերամշակումը, կրճատվում է սխալների քանակը, 
փոքրանում տեղեկատվության մեջ «բացեր»-ի քանակը։ Ներկայացվում 
են BIM տեխնոլոգիայի արդյունավետության պարզաբանման, տեխնոլո-
գիայի շահագործման դրական և բացասական կողմերը, ինչպես նաև 
Հայաստանում BIM-ի իրականացման օրինակներ տեղեկատվության 
հավաքման և մշակման եղանակով։ Գործնական նշանակությունը կայա-
նում է BIM մոդելավորման անալիտիկ մոտեցման մեջ։ 

Հետազոտության մեթոդները։ Հետազոտության մեթոդները։ Հետազոտության մեթոդները։ Հետազոտության մեթոդները։ Շինարարական արդյունաբերության 
նորմատիվ փաստաթղթերի թվայնացումը, անկասկած, հրատապ խնդիր 
է, այնուամենայնիվ դրանք ակտիվորեն մշակվել են միայն վերջին հինգ 
տարիների ընթացքում։  

Այդ իմաստով՝ նախագծման տարբեր ոլորտներում BIM տեխնոլո-
գիայի ներդրումը ավանդական շինարարական գործընթացների հեղա-
փոխություն է:  

BIM-տեխնոլոգիան նոր տերմին է շինարարական նախագծման 
ոլորտում։ Շենքերի և շինությունների համար տեղեկատվական մոդելա-
վորման տեխնոլոգիաների օգտագործման համաշխարհային ստան-
դարտներն աստիճանաբար պրակտիկա են դառնում շինարարական և 
նախագծող խոշորագույն ընկերությունների համար։ ԱՄՆ-ում շենքի 
տեղեկատվական մոդելավորման իրականացման գործընթացը սկսվել է 
2003 թվականից: Մի փոքր ուշ՝ 2007 թ., Նահանգներին են միացել 
Եվրոպան և Ասիան։ 
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Ըստ միջազգային փորձի՝ դինամիկ և բարդ շինարարական միջա-
վայրում կազմակերպությունները բախվում են համեմատաբար բարդ 
խնդիրների, որոնք պահանջում են ոչ ստանդարտ լուծումներ, հատկա-
պես շահագործման ընթացքում հնարավոր հանդիպող խնդիրները [2, 8]։ 
Ներկայումս պատրաստի արտադրանքի որակը բարելավելու համար շի-
նարարական և նախագծման ընկերությունների աշխատանքում ժամա-
նակակից թվային տեխնոլոգիաները ավելի ու ավելի են օգտագործվում։ 
Տեղեկատվական մոդելավորման տեխնոլոգիան (BIM) ներկայումս 
հստակ առաջատար է՝ տեսությամբ և լայն պրակտիկայով: CAD մոդելա-
վորման առանձնահատկությունը միմյանցից առանձին տեղեկություն-
ների պարունակությունն է՝ վերացնելու համար անհամապատասխանու-
թյունները և սխալները: 

Տեղեկատվական մոդելավորումը թույլ է տալիս տեղեկությունները 
հավաքել մեկ համակարգում, ինչը վերացնում է անհամապատասխանու-
թյունները: Հետևաբար, BIM տեխնոլոգիան թույլ է տալիս նվազեցնել 
ծագող սխալների քանակը և, համապատասխանաբար, կրճատել շենքի՝ 
հետագայում ծագող տարբեր տեսակի վերափոխումների քանակը։ 

Կարևոր է նաև, որ նախագծման տևողությունը կրճատվում է գրեթե 
40 % -ով, ինչը հնարավորություն է տալիս զգալիորեն խնայել ծախսերը 
[3, 14]։ Այսպիսով, ընկերության արտադրողականության մակարդակը 
բարձրանում է՝ նպաստելով նաև աշխատողների աշխատավարձերի և 
ընդհանուր շահույթի մեծացման: 

Փորձարարական վերլուծություն և արդյունքներըՓորձարարական վերլուծություն և արդյունքներըՓորձարարական վերլուծություն և արդյունքներըՓորձարարական վերլուծություն և արդյունքները    
Հիմնական առավելությունն ու նախագծման առանձնահատկու-

թյունները BIM սկզբունքները պարունակող ծրագրերում (օրինակ՝ 
Autodesk Revit, Allplan, Tekla Structures, Bentley Building Designer, MagiCad, 
Graphisoft Archicad, SAPFIR-3D և այլն, (նկար 1) այն փաստն է, որ 
կառույցը պետք է վիրտուալ «կառուցվի»։ Այսինքն՝ կառուցվում է վիր-
տուալ կերպով զրոյից մինչեւ շահագործման մեկնարկը կամ նույնիսկ 
մինչ քանդումը, ապամոնտաժումը [4, 13]։ 

Քանի որ BIM տեխնոլոգիան նոր է շինարարության ոլորտում, ուստի 
կան դրա իրականացման և կիրառման հետ կապված մեծ թվով հակասու-
թյուններ: Ուստի ժամանակակից շինարարության հիմնական խնդիրն է 
հասկանալ BIM–ի կարևորությունը և լուծել տեղեկատվական մոդելա-
վորման զարգացման հետ կապված խնդիրները։ 
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Նկար Նկար Նկար Նկար 1. BIM 1. BIM 1. BIM 1. BIM սկզբունքները պարունակողսկզբունքները պարունակողսկզբունքները պարունակողսկզբունքները պարունակող    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի
օգտագործելիությունըօգտագործելիությունըօգտագործելիությունըօգտագործելիությունը    շուկայումշուկայումշուկայումշուկայում    

 
BIM մոդելավորումը տարանջատված է 3D/4D/5D/6D

3D BIM-ը մոդելի թվային օբյեկտն է։ 4D-ում ավելանում է նոր հար
թյուն՝ ժամանակը։ 4D մոդելավորում ապահովող ծրագրերը հնա
րություն են տալիս ներառել օրացուցային նախագծում, ներմուծել աշ
տանքների ժամանակացույց, հետևել շինարարության գործընթացին։ Այդ 
միջոցով հնարավոր է նախօրոք նկատել շինարարություն յուրաքանչյուր 
փուլում հնարավոր սխալների առկայությունը [6, 20]։ Վերևում արդեն 
նշվել է, որ BIM-ը հնարավորություն է տալիս մշակել, ավտոմատ կերպով 
հաշվարկել շինարարության ծախսերը։ BIM մոդելն իր մեջ պահում է 
առկա յուրաքանչյուր օբյեկտի գնի մասին տեղեկություն: Դա հնա
րություն է տալիս մոդելավորման վերջում ճշգրիտ նախահաշիվ ստանալ։ 
Վերջինս ավտոմատ գործընթաց է, որը նպաստում է ոչ 
գիայով կատարված նախահաշվի համեմատ տևողության զգալի նվա
մանը: 6D-ն ներկայացնում է օբյեկտի ապագան, 6D-ով կատարվում է 
պատրաստի շինության մոնիթորինգը և շահագործումը։ Այս հնա
րության շնորհիվ սեփականատերը ստանում է օբյեկտի վերա
թյան հնարավորություն ժամանակի ցանկացած պահին։ Այժմ կան 
մոդելավորման օգտագործման բազմաթիվ օրինակներ: Օրինակ, 
MacDonald խորհրդատվական ընկերության BIM խորհրդատու Թոմ 
Հյուզը մեջբերել է հետևյալ տվյալները։ BIM-ի օգտագործումը Մեծ 
Բրիտանիայի Բելֆաստ քաղաքում գտնվող Casement Park 
նախագծումը 52 %-ով նվազեցրել է ինժեներական աշխատանքների 

ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    

3D/4D/5D/6D-երի միջև։  
ում ավելանում է նոր հարթու-

մոդելավորում ապահովող ծրագրերը հնարավո-
յուն են տալիս ներառել օրացուցային նախագծում, ներմուծել աշխա-
ների ժամանակացույց, հետևել շինարարության գործընթացին։ Այդ 

միջոցով հնարավոր է նախօրոք նկատել շինարարություն յուրաքանչյուր 
փուլում հնարավոր սխալների առկայությունը [6, 20]։ Վերևում արդեն 

ը հնարավորություն է տալիս մշակել, ավտոմատ կերպով 
մոդելն իր մեջ պահում է 

առկա յուրաքանչյուր օբյեկտի գնի մասին տեղեկություն: Դա հնարավո-
թյուն է տալիս մոդելավորման վերջում ճշգրիտ նախահաշիվ ստանալ։ 

ավտոմատ գործընթաց է, որը նպաստում է ոչ BIM տեխնոլո-
յով կատարված նախահաշվի համեմատ տևողության զգալի նվազեց-

ով կատարվում է 
պատրաստի շինության մոնիթորինգը և շահագործումը։ Այս հնարավո-

կանատերը ստանում է օբյեկտի վերահսկողու-
։ Այժմ կան BIM 

լավորման օգտագործման բազմաթիվ օրինակներ: Օրինակ, Mott 
խորհրդատու Թոմ 

օգտագործումը Մեծ 
Casement Park մարզադաշտի 

ով նվազեցրել է ինժեներական աշխատանքների 
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արժեքը։ Իսկ մարզադաշտի արժեքը հանդիսատեսի համար նվազել է 
38 % -ով [5, 53]: 

Ընկերությունը ստեղծել է նաև Steps տեխնոլոգիան մարդկային հոսքե-
րի մոդելավորման համար և կիրառել այն BIM-ի հետ զուգահեռ` հետիոտ-
նային և տրանսպորտային երթևեկությունն օպտիմալացնելու համար։ 

Ներկայումս Հայաստանում BIM մոդելավորումը գտնվում է զարգաց-
ման փուլում, այնուամենայնիվ Հայաստանում նույնպես կան BIM տեխ-
նոլոգիաների կիրառմամբ արված նախագծեր։ Հայաստանում BIM մոդե-
լավորումը առաջինը ներմուծել է Archidutch ընկերությունը, որը միաժա-
մանակ համագործակցում է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի հետ։ Ուսանողները 2-րդ 
կուրսից ծանոթանում են մոդելավորման գործընթացին, հետագայում 
ստանում բավարար գիտելիքներ BIM տեխնոլոգիայով նախագծման 
ոլորտում։ ArchiDutch ճարտարապետական ընկերության կողմից Մար-
գահովիտում կառուցվելիք հանգստի գոտու նախագիծի կատարումը 
Հայաստանում BIM մոդելավորման օրինակ է։ Նույն ընկերության կողմից 
վերջերս ներկայացվել է ՀԱՀ եռանկյունաձև այգու և սպորտային դահլիճի 
նախագծային առաջարկ՝ կատարված BIM-ով։ Վերջինիս BIM տեխնոլո-
գիաներով իրականացումը հնարավորություն է տվել զգալի չափով 
կրճատել նախագծմանը հատկացված տևողությունը։  

Հետևաբար՝ կարող ենք պնդել, որ BIM տեխնոլոգիաներով աշխա-
տելն ունի մի շարք առավելություններ.  

▪ Տարբեր ոլորտի մասնագետներն աշխատում են միևնույն տվյալնե-
րով։ Օրինակ՝ պատկերացնենք Revit ծրագրով աշխատող կազմա-
կերպության ներսում կատարվող նախագծերի «Ջուր/կոյուղի, 
էլեկտրականություն», կոնստրուկտիվ և ճարտարապետական նա-
խագծերը կարող են կատարվել միաժամանակ ՝ միևնույն ֆայլով 
աշխատելով, 

▪ Անահմեմատ նվազում են տվյալների հավաքման մեջ նախագծի 
«բացերը», խնդիրները, 

▪ Թույլ է տալիս աշխատել հագեցած տվյալների բազայով, որտեղ 
հավաքված են օբյեկտի բոլոր անհրաժեշտ հաշվարկները, 

▪ Մոդելավորումը և հսկողությունը տեղի են ունենում շենքի կյանքի 
ցիկլի ամբողջ ընթացքում, 

▪ Հնարավորություն է տալիս կատարել մոդելի զննում՝ անկախ պայ-
մաններից և հնարավորություններից,  

▪ Անհամեմատ փոքրանում են նախագծի գինը և կատարման տևո-
ղությունը, 
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▪ Բոլոր վերը նշված առանձնահատկությունները բարձրացնում են 
մրցունակությունը շինարարական ոլորտում համաշխարհային 
մասշտաբով (նկար 2)։ 

Նկար 2. Նկար 2. Նկար 2. Նկար 2. BIM BIM BIM BIM մեթոդիկայի առավելությունները՝մեթոդիկայի առավելությունները՝մեթոդիկայի առավելությունները՝մեթոդիկայի առավելությունները՝    
արտահայտված տոկոսներով։արտահայտված տոկոսներով։արտահայտված տոկոսներով։արտահայտված տոկոսներով։    

    
BIM-ը տարբեր դեպքերում օգտագործելիս նրա արդյունավետու-

թյունը կարող է բաժանվել ըստ ծրագրի կյանքի ցիկլի փուլերի։ Օրինակ՝ 
շինարարության համար կան մի շարք առանձնահատկություններ։ 

Նախագծում. 
▪ նախագծման և աշխատանքային փաստաթղթերի բարձր որակի 

ապահովում, 
▪ փոփոխությունների անընդհատ վերահսկում, 
▪ խնդիրների ժամանակակից լուծումներ։ 
 Նախագծի վերլուծություն՝ շինարարության և շինմոնտաժի արժեքի 

գնահատման գործընթացում. 
▪ մասնագրերի կազմման և հաշվարկների ավտոմատացում, 
▪ աշխատանքի ծավալների և արժեքների ճշգրիտ հաշվարկ, 
▪ մարդկային գործոնի նվազեցում հաշվարկների ընթացքում, 
▪ 5D մոդելների ստեղծում։ 
Աշխատանքի ընթացքի կազմակերպման և վերահսկման գործըն-

թացում՝ 
▪ աշխատանքների գրաֆիկի կազմման ավտոմատացում, 
▪ օպերատիվ հասանելիություն շինարարության ընթացքի հրա-
տապ տվյալներին նախագծման ցանկացած պահի, 

▪ կատարվող աշխատանքների գրաֆիկի կոորդինացում, 
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▪ կազմակեպական և տեխնիկական լուծումների իրագործելիության 
ստուգում: 

Վերջնական մոդել և շահագործում. 
▪ օբյեկտի և սարքավորումների ճշգրիտ տվյալներ, 
▪ AR/VR ծրագրերում վերջնական մոդելի հասանելիություն, 
▪ տվյալների ամբողջական բազայի հասանելիություն շինարարու-

թյան ղեկավարին, 
▪ սպասարկման ծախսերի օպտիմացման մոնիթորինգ: 
Ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայաց-

րած բյուջեի վերլուծության՝ շինարարության վրա կատարված ծախսը 
նվազել է 0,4 %-ով, ինչի վրա միանշանակ ազդեցություն ունի 2017-2018 
թվականներից BIM մոդելավորման սկիզբը [1, 1]։ Այնուամենայնիվ, 
չնայած տեղեկատվական մոդելավորման գործընթացում, իսկ ավելի 
կոնկրետ՝ BIM-տեխնոլոգիաներում վերոնշյալ առավելություններին, կան 
որոշակի սահմանափակումներ և խնդիրներ. 

▪ առաջին խնդիրը տեխնոլոգիայի ներմուծման բարձր ծախսերն են, 
▪ երկարատև է մասնագետներին կրթելու գործընթացը, 
▪ BIM-ով աշխատող ծրագրերի գերակշիռ մասը ունի բարձր օպե-
րացիոն համակարգերի պահանջներ, ինչը պարտադրում է թար-
մացնել ընկերություններում առկա համակարգիչները, 

▪ BIM-ի անցում կատարելիս փոխվում են ընկերություններում 
գոյություն ունեցող նախագծման մեթոդները։ Անհրաժեշտ է դառ-
նում վերանայել աշխատանքային գործընթացը, ինչը նվազեցնում 
է աշխատողների արտադրողականությունը։ Անհրաժեշտ է դառ-
նում փնտրել նոր մասնագետներ, 

▪ Հաշվարկների իրականացման համար անհրաժեշտ է թարմացնել 
օպերացիոն համակարգերը, վերջինիս սպասարկման համար 
ծախսվում են մեծ գումարներ։ 

▪ Ծրագրերը նախատեսված են եվրոպական ստանդարտներին 
համապատսխան, ինչը չի համապատասխանում Հայաստանում 
առկա փաստաթղթերի ձևանմուշների ստանդարտներին։ Խնդիրը 
լուծելի է, սակայն կատարվում է մեխանիկական ճանապարհով։ 

BIM-ը իդեալական չէ, այն չի փոխարինում մարդուն։ Ավելին, BIM 
տեխնոլոգիան նախագծողից պահանջում է բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, նա-
խագծման գործընթացի ընդհանուր պատկերացում։ Չնայած BIM-ը աշ-
խատանքում ավելացնում է գեղարվեստական մաս, դարձնում է մարդու 
աշխատանքը ավելի էֆեկտիվ ու պատկերավոր։ 
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Եզրակացություն։ Եզրակացություն։ Եզրակացություն։ Եզրակացություն։ BIM մոդելավորումը տեխնոլոգիա է, որը թույլ է 
տալիս ձեռք բերել մրցակցային առավելություններ շինարարության ոլոր-
տում՝ օբյեկտը և շինարարության գործընթացը նկարագրող համակարգ-
չային մոդելի մշակման բոլոր գործընթացների համախմբման միջոցով: 
Այս մոդելավորումը ամբողջ տեղեկատվությունը հավաքում է տվյալների 
բազայի մեջ, որը թույլ է տալիս ստանալ ծրագրի վիզուալիզացիա: 

Պետք է նաև եզրակացնել, որ BIM-ը համակարգչային ծրագրի 
անվանումը չէ, այն նախագծման մեթոդ է, որը հաշվի է առնում շենքի 
կյանքի փուլի հետ կապված բոլոր տվյալները՝ սկսած հողատարածքի 
գնման արժեքից մինչև ամսական կոմունալ վճարումների ծախսեր և 
այլն:  

Այս բոլոր տվյալները, տեխնիկական և տնտեսական ցուցանիշների 
և այլ բնութագրերի հետ միասին, կազմում են տեղեկատվական մոդելը, 
որում մեկ պարամետրի փոփոխությունը հանգեցնում է բոլոր մյուսների 
ավտոմատ վերահաշվարկի: Վերջինս BIM-ի և 3D վիզուալիզացիայի 
միջև հիմնարար տարբերությունն է: 
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инновации, BIM-технологии, моделирование 
Сравнивая технологию BIM с другими существующими техноло-

гиями, можно сказать, что BIM является лидером в области строительства. 
Уровень развития строительной отрасли является реальным показателем 
экономики страны. Примером последнего является анализ бюджета, 
согласно которому расходы на строительство в Армении сократились на 
0,4%. 

Приведенные в статье факты показывают, что роль BIM-моделирова-
ния в современном архитектурном мире очень велика и продолжает 
возрастать. В будущем BIM-моделирование позволит проектировщикам и 
архитекторам не только оптимизировать свою работу, но и позволит проек-
тировщикам в короткие сроки создавать гармоничные здания с 
использованием современных решений. 

С внедрением BIM строительный сектор Армении переходит на 
новый этап, более конкретный этап информационного моделирования, что 
возможно в соответствии с развитием архитектуры и инженерии страны. 
Каждая инновация требует оправданных затрат, BIM не исключение. 
Однако одновременно с расходами можно будет уменьшить мощность 
строительного объекта. 

Таким образом, BIM-моделирование прокладывает путь к «сотрудни-
честву» в индустрии проектирования. Последнее представляет собой 
длительный процесс, но за последние десятилетия были предприняты 
значительные шаги. 
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SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: BIM, competition, competitive positions, innovations, BIM 

technologies, modeling 
Comparing BIM technology with other technologies on the market, we 

can definitely state that BIM is a leader in the field of construction. The level of 
development of the construction sector is a real indicator of the economy of a 
given country. An example of the latter is the budget analysis, according to 
which the expenditure on construction in Armenia has decreased by 0.4%. 

The facts mentioned in the article show that the role of BIM-modeling is 
enormous in the modern architectural world and it continues to grow. In the 
future, BIM modeling will allow architects not only to optimize their work, but 
also will allow designers to create harmonious buildings in a short period of 
time with modern solutions. 

With the investigation BIM, the construction sector of Armenia is moving 
to a new stage, a more specific stage of information modeling, which is possible 
in line with the development of the country’s architecture and engineering. 
Every innovation requires justified costs, BIM is no exception. However, at the 
same time for the costs, it will be possible to reduce the capacity of the 
construction project. 

Thus, BIM modeling paves the way for “collaboration” in the design 
industry. The latter is a long process, but significant steps have been taken in 
the past decades. 
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